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OTTERSTRAAT 74 W

UTRECHT



ADRES
OTTERSTRAAT 74 W TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€350.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 70M2

INHOUD
CIRCA 248M3

BOUWJAAR
1912

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen is deze zeer sfeervolle bovenwoning met fantastisch
dakterras. De woning is uitstekend onderhouden en heeft door de hoekligging
een leuk uitzicht op meerdere straten.

Deze woning is gelegen vlak achter de Weerdsingel in de gezellige wijk
Pijlsweerd-Zuid; een wijk in opkomst die niet onder doet voor de populaire
wijken Tuinwijk, Vogelenbuurt en Wittevrouwen. Na een korte wandeling van
ongeveer 5 minuten bevindt u zich in het bruisende centrum van Utrecht. Op
een steenworp afstand van de woning heeft u een keuze aan supermarkten en
horeca voorzieningen; de Albert Heijn met de langste openingstijden van
Utrecht en een diversiteit van restaurantjes en koffietentjes. Een
kinderdagverblijf bevindt zich aan het einde van de straat.

De indeling is als volgt:
begane grond: entree, hal met wasmachine-aansluiting en CV opstelling in een
vaste kast, trapopgang naar
1e verdieping: woonkamer met originele schouw en vaste kast, open moderne
keuken met toegang via openslaande deuren, tot het dakterras. De keuken is
voorzien van een koelkast, vriezer, quooker, vaatwasser, combi oven, rvs
afzuigkap en een 4 pits gaskookplaat.

2e verdieping: overloop, slaapkamer aan de achterzijde, slaapkamer aan de
voorzijde en een fraaie badkamer met toilet, inloopdouche en
badkamermeubel.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 372 x 406
keuken: 375 x 406
dakterras: 488 x 396
slaapkamer: 385 x 290
slaapkamer: 404 x 276
badkamer: 213 x 260

Bijzonderheden:



- keuken (2013)
- badkamer (2012)
- dakbedekking van het hoofddak (2020)
- CV ketel (2010)
- meterkast (2013)

Brochure aanvragen:
Een uitgebreide brochure, inclusief plattegronden, NVM vragenlijst en lijst van
roerende zaken, kunt u telefonisch of per mail bij ons aanvragen.

Aankoopmakelaar inschakelen:
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en
zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Utrecht vindt u op Funda.




















